
“УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
 НИЙТЛЭГ ЗААВАР”-ЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор “Гамшгийн

эрсдэлийн  үнэлгээ  хийх  журам”  батлагдсан  бөгөөд  энэхүү  журмын  7  дугаар

зүйлийн 7.1.1-д “Уул уурхайн салбарын эрсдэлийн үнэлгээ” хийх талаар тусгасан.

Дээрх журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Уул уурхайн салбарын гамшгийн эрсдэлийн

үнэлгээний нийтлэг заавар”-ын төслийг боловсруулсан бөгөөд уул уурхайн салбарт

үүсч болзошгүй аюул осол, эрсдэлийн үнэлгээний талаар гаргасан анхны баримт

бичигт болох юм. 

Зааврын төслийг Гамшгаас  хамгаалах  тухай  хууль, “Гамшгийн эрсдэлийн

үнэлгээ хийх журам”, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар” болон холбогдох

эрх зүйн актыг үндэслэн боловсруулсан. 

Түүнчлэн Оросын Холбооны Улсын “Үйлдвэрлэлийн аюултай  байгууламж,

үйлдвэрийн  аюулгүй  байдлын  тухай  хууль”,  Эрсдэлийн  менежмент  MNS  ISO

31000:2011, Эрсдэлийн үнэлгээний арга  MNS ISO 31010:2016, Австралийн Өмнөд

Уэльс мужийн “Уурхай, үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө

боловсруулах  удирдамж”  зэрэг  гадаад улс  орны эрсдэлийн  үнэлгээний  талаарх

хууль эрх зүйн акт, туршлагыг судалсан. 

Зааврын  төсөл  нь  нийтлэг  үндэслэл,  уурхай,  уулын  үйлдвэрийн  аюулын

ерөнхий  ангилал, үнэлгээний  ажлын  зохион  байгуулалт,  төлөвлөлт, уурхай,  аж

ахуйн  нэгжийн  уул  геологийн  болон  уул  техникийн  нөхцлийн  талаар  мэдээлэл

цуглуулах,  аюулыг  тодорхойлох,  эрсдэлийг  үнэлэх болон эрсдэлийн үнэлгээний

тайлан боловсруулах зэрэг 8 бүлэгтэй ба ил,  далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрт

тохиолдож  болзошгүй  аюул  осол,  аюул,  эмзэг  байдал,  чадавх,  нийт  эрсдэлийг

үнэлэх  хүснэгтийн загвар зэргийг хавсаргав.

Энэхүү  төсөлд  дараах  зарчмын  шинж  чанартай  зохицуулалтыг  тусгасан.

Үүнд:
1. Уурхай, уулын үйлдвэрийн аюулын ерөнхий ангилал;
2. Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй аюул ослын

төрөл;
3. Аюул, эмзэг байдал, чадавх, нийт эрсдэлийг үнэлэх  хүснэгтийн загвар.
Зааврыг  эрсдэлийн  үнэлгээ  хийх  ажилтан,  алба  хаагчдад  ойлгомжтой,

ашиглахад хялбар байдлаар боловсруулж “Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээрт” гэсэн

олон улсын зарчмыг удирдлага болгосон болно.



            Энэхүү заавар батлагдан гарснаар Монгол Улсын уул уурхайн салбарт

хийгдэх гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний чанар сайжирч, улмаар тухайн салбарт

тохиолдож болзошгүй гамшиг, аюул ослын тоо буурна гэж үзэж байна. 

            Иймд “Уул уурхайн салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг

заавар”-ын төслийг судлан үзэж саналаа ирүүлнэ үү.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР



Төсөл

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН
 ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЗААВАР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.  Эрсдэлийн  үнэлгээ  нь  уул  уурхайн  үйлдвэрлэлийн  аюулгүй  байдлын

талаар  нотолгоонд  үндэслэсэн  мэдээллээр  удирдлагыг  хангах,  тухайн

байгууламжийн аюултай эмзэг цэг, үйл ажиллагааг илрүүлэх, эрсдэлийг бууруулах

зөвлөмж  боловсруулах,  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  эрсдэлийн  удирдлагын

оновчтой тогтолцоо бий болгох зорилготой.

1.2. Эрсдэл гэдэг нь тодорхойгүй үйл явдлын магадлал, түүний үр дагаврын

хослолоор илэрхийлэгдэх аюулын хэмжээ юм.

1.3. Эрсдэлийн  үнэлгээ  нь  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын  хөдөлмөрийн

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын системийн үндэс болно.

1.4. Уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ

хийх  хуулийн  этгээд  нь  Гамшгаас  хамгаалах  тухай  хуулийн  7.3-т  заасан

шаардлагад нийцсэн байна.

1.5. Энэхүү  зааврыг  хэрэгжүүлэхдээ  Гамшгаас  хамгаалах  тухай  хууль,

Хөдөлмөрийн  аюулгүй  байдал,  эрүүл  ахуйн  тухай  хууль, Гамшгийн  эрсдэлийн

үнэлгээ хийх журам, Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг  заавар,  MNS ISO

31000:2011,  MNS  ISO  31010:2016  стандарт  болон  холбогдох  бусад  хууль

тогтоомжийг удирдлага болгоно.

1.6. Эрсдэлийн  үнэлгээг  үндэслэж аж ахуйн нэгж,  байгууллагын  Гамшгаас

хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулна.

Хоёр. Уурхай, уулын үйлдвэрийн аюулын ерөнхий ангилал

           2.1. Хувь хүн, нийгэм, хүрээлэн буй орчинд учруулж болзошгүй аюулын

түвшингээс шалтгаалан уурхай,  уулын үйлдвэрийг  аюулын 4 ангилалд хуваана.

Үүнд:

2.1.1. аюулын 1 дүгээр ангилал - маш өндөр аюултай байгууламж; Үүнд:

газрын  гүний  нүүрсний  уурхай,  мөн  дараах  аюул үүсч  болзошгүй  газрын  гүний

уурхайн байгууламж:

- хий болон тоосны тэсрэлт;

- хий, тоос, чулуулгын гэнэтийн ялгарал, шидэлт;

- уулын даралт, цохилт;

- газрын гүний малталтын усны цөмрөл.



2.1.2.  аюулын  2  дугаар  ангилал  -  өндөр  аюултай  байгууламж;  Үүнд:

аюулын 1 дүгээр ангилалд ороогүй газрын гүний бусад уурхай, жилийн хүчин чадал

нь  1  сая.м3  түүнээс  дээш уулын цул олборлох  хүчин чадалтай  ил  уурхай,  мөн

нүүрс, шатамхай занар боловсруулах үйлдвэрүүд. 

2.1.3.  аюулын 3  дугаар  ангилал -  дунд  зэргийн  аюултай  байгууламж;

Үүнд:  жилийн хүчин чадал нь 100 мянгаас 1 сая.м3  хүртэл уулын цул олборлох

хүчин чадалтай ил уурхай, мөн ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрүүд.

2.1.4. аюулын 4 дүгээр ангилал - бага аюултай байгууламж. Үүнд: жилийн

хүчин  чадал  нь  100  мянган.м3  хүртэл  уулын  цул  олборлох  хүчин  чадалтай  ил

уурхай.

Гурав. Үнэлгээний ажлын зохион байгуулалт

          3.1. Эрсдэлийн үнэлгээ нь дараах үндсэн үе шатаас бүрдэнэ. Үүнд:

3.1.1.  уурхай,  аж  ахуйн  нэгжийн  уул  геологийн  болон  уул  техникийн

нөхцлийн талаарх мэдээлэл цуглуулах;

3.1.2. ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт;

3.1.3. уурхай, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын байранд үзлэг хийх,

ажилтнуудтай ярилцах, тэдний санал хүсэлтийг сонсох; 

3.1.4.  аюулыг  тодорхойлох  (тухайн  аюултай  холбоотой  эмзэг  байдал,

чадавхийг тодорхойлно), эрэмбэлэх;

3.1.5. эрсдэлийг үнэлэх;

3.1.6.  эрсдэлийг  бууруулах,  түүнээс  урьдчилан  сэргийлэх  арга

хэмжээний  зөвлөмж,  тайлан  боловсруулах,  мэргэжлийн  зөвлөлийн  дүгнэлт

гаргуулах.

Дөрөв. Уурхай, аж ахуйн нэгжийн уул геологийн болон
                    уул техникийн нөхцлийн талаар мэдээлэл цуглуулах

           4. Дараах бичиг баримттай танилцана. Үүнд:

           4.1.  Ил,  далд  уурхай,  баяжуулах  үйлдвэрийн  хөдөлмөрийн  аюулгүй

байдлын холбогдолтой дүрэм, журам, заавар, стандарт;

         4.2. Тухайн уурхай, үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, түүнд

авч үзсэн аюул, осол, эмзэг байдал;

         4.3. Уулын ажлын төлөвлөгөө, холбогдох бусад баримт бичиг;

        4.4. Уурхай, үйлдвэрийн Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө.

Тав. Ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт

          5.1. Эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээг тодорхойлох;



         5.2. Эрсдэлийн үнэлгээний арга зүйг тодорхойлох;

         5.3. Эрсдэлийн шалгуурыг тодорхойлох

         5.4. Хэрэгцээтэй судалгаа, түүнд шаардагдах нөөцийг тодорхойлох.

Зургаа. Аюулыг тодорхойлох

         6.1. Аюулыг тодорхойлохдоо тус зааврын хавсралт 1-д заасан болзошгүй

аюул осол тус  бүрээр нөлөөлөх хүчин зүйлийг  тооцож нарийвчлан авч үзэх ба

дараах асуудалд анхаарна. Үүнд: 

6.1.1. тус уурхай, аж ахуйн нэгж байгууллагад өмнө нь тохиолдож байсан

аюул ослын түүх;

6.1.2. гадаад орны болон адил төстэй уурхай, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж

байгууллагад тохиолдож байсан аюул, ослын түүх;

6.1.3.  тухайн  салбарын  үйлдвэрлэлийн  аюултай  болон  хортой  хүчин

зүйлийн  стандартын  шаардлага,  норм,  норматив,  үйлдвэр,  уурхайн  аюулгүй

ажиллагааны дүрэм, ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн стандарт;

6.1.4.  тус  уурхай,  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын техник,  эдийн засгийн

үндэслэл боловсруулах болон барьж байгуулах үе шатанд авч үзсэн аюул, осол,

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ;

6.1.5.  тус  уурхай,  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  нөлөөлж  болзошгүй

байгалийн гаралтай аюул, осол;

6.1.6.  уурхай,  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад  хийсэн  үзлэг, шалгалтаар

илэрсэн аюул, осол.

          6.2. Аюулыг хор хохирлын зэрэглэлээр эрэмбэлнэ.

           6.3. Аюул тус бүрд нөлөөлөх эмзэг байдлыг тодорхойлно. Дараах шалгуур

үзүүлэлтийг ашиглана. Үүнд:

6.3.1.  уурхай,  аж  ахуйн  нэгж  байгууллагын  барилга,  байгууламжийн

техникийн нөхцөл, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ;

6.3.2. үерээс хамгаалах байгууламж, суваг, далан, шуудуу;

6.3.3.  газар  (барилга  байгууламжийн  нөөц  гарц)  зохион  байгуулалт,

төлөвлөлт;

6.3.4. ашиглаж буй техник, технологи;

6.3.5. тухайн аюул, ослын нөлөөллийн улмаас хоёрдогч, гуравдагч хор

хөнөөл  үүсэх  нөхцөл  (тэсрэлт,  гал  түймэр,  инженерийн  дэд  бүтэц  эвдрэх,

цахилгаан, холбоо тасрах гэх мэт);

6.3.6. зарлан мэдээллийн систем;



6.3.7. ажлын байрны физик, химийн хүчин зүйлийг тодорхойлох хэмжилт,

хяналтын багаж, тоног төхөөрөмж;

6.3.8. хүний нөөцийн чадавх;

6.3.9. дэд бүтэц.

        6.4. Аюул тус бүрээр чадавхийг үнэлнэ. Үүнд:

6.4.1. гамшгаас хамгаалах хууль,  тогтоомж, эрх зүйн актуудыг мөрдөж

байгаа байдал;

6.4.2.  тухайн  салбарын  үйлдвэрлэлийн  аюултай  болон  хортой  хүчин

зүйлийн  стандартын  шаардлага,  норм,  норматив,  үйлдвэр,  уурхайн  аюулгүй

ажиллагааны дүрэм, ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн стандартыг мөрдөж буй

байдал;

6.4.3.  гамшиг,  аюул,  осол  тохиолдсон  үед  нөхцөл  байдлыг  үнэлж,

шийдвэр гарган өөрсдийн хүч хэрэгслийг ашиглах чадвар;

6.4.4. гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн үүрэг

гүйцэтгэх чадавх;

6.4.5.  гамшиг  осол  тохиолдсон  үед  онцгой  байдлын  байгууллага,

мэргэжлийн бусад байгууллагатай хамтран ажиллах боломж;

6.4.6. гамшгийн аюулыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

сургалт, сурталчилгаа;

6.4.7. гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэх систем;

6.4.8. шаардлагатай нөөц.

         6.5. Тохиолдож болзошгүй аюул, ослыг эмзэг байдал, чадавхийн үзүүлэлтээр

нэгтгэн, урьдчилан эрэмбэлнэ.

         6.6. Энэ үе шатанд тохиолдож болзошгүй аюулууд, тэдгээрийн эх үүсвэр,

нөлөөлөх хүчин зүйл, тодорхойгүй үйл явдал үүсэх нөхцөл тодорхой болно.

Долоо. Эрсдэлийг үнэлэх

         7.1. Эрсдэлийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд, салбар, хэлтсийн

түвшинд, төсөлд, тодорхой үйл ажиллагаанд үнэлж болно.

         7.2. Эрсдэлийг үнэлэхдээ тодорхойлсон аюулын шалтгаан ба эх үүсвэрт

орчны шинжилгээ хийж, үүсэх магадлал түүний үр дагаврыг авч үзэх ба тэдгээрт

нөлөөлөх хүчин зүйлийг олж тогтооно. Үүнд:

      7.2.1. үүсэх магадлал, түүнийг илэрхийлэх арга зам;

      7.2.2. үр дагаврын төрөл, шинж чанар, хэмжих нэгж.



7.3.  Эрсдэлийн үнэлгээний  үр  дагавар  болон магадлалыг  дараах  оноогоор

дүгнэнэ. Үүнд:

Үр дагавар оноо

Аюултай 5

Ноцтой 4

Анхаарах 3

Хянах 2

Хэвийн 1

Магадлал     Оноо

Тодорхой (80-100 %) 5

Магадлалтай (60-80%) 4

Болзошгүй (40-60 %) 3

Заримдаа (20-40 %) 2

Бага (0-20 %) 1

Найм. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах

8.1.  Эрсдэлийн  үнэлгээний  явцад  болзошгүй  эрсдэлээс  урьдчилан

сэргийлэх,  эрсдэлийг  бууруулах  арга  хэмжээний  тухай  зөвлөмж  боловсруулж

тайланд тусгана.



Хавсралт 1.

Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй аюул, осол

Ил уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул, осол

1. Уулын чулуулаг нурах, гулсах. Үүнд:
- ил уурхайн ажлын болон ажлын бус хажуу
- ажлын болон ажлын бус догол
- хөрсний болон ашигт малтмалын овоолго

2. Гал түймэр. Үүнд:
- ашигт малтмалын өөрөө шаталтаас үүдэлтэй
- гадны нөлөөтэй

3. Машин техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой. Үүнд: 
- тээврийн хэрэгсэл мөргөлдөх
- машин техник, тоног төхөөрөмж шатах
- экскаватор, бульдозер, өрмийн машин, тээврийн хэрэгсэл ажлын талбай,

овоолго, замаас унах
4. Хяналтгүй тэсрэлт. Үүнд:

- тэсэлгээний  аюултай  бүсээс  хүмүүсийг  гаргаагүй  хийсэн  тэсэлгээний

ажил
- тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн
- даралттай савны тэсрэлт

5. Аюултай бодисын ялгарал. Үүнд:
- ажлын байранд хорт хийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэх
- тэсэлгээнээс үүссэн хорт хийнд хордох
- өрөө,  тасалгаанд дотоод шаталтат  хөдөлгүүрээс гарч буй хорт хийнд

хордох
6. Усны цөмрөл
7. Технологийн холбогдолтой осол
8. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх
9. Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй аюул, осол

Далд уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул, осол
1. Гал түймэр. Үүнд:

- ашигт малтмалын өөрөө шаталтаас үүдэлтэй
- гадны нөлөөтэй

2. Хий, тоосны тэсрэлт
3. Хүчилтөрөгчийн дутагдал
4. Уулын чулуулгын нуралт
5. Хий, чулуулгын гэнэтийн шидэлт, ялгарал
6. Газрын гүний малталтын усны цөмрөл
7. Хяналтгүй тэсрэлт

- тэсэлгээний  аюултай  бүсээс  хүмүүсийг  гаргаагүй  хийсэн  тэсэлгээний

ажил
- тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн



- даралттай савны тэсрэлт
8. Технологийн холбогдолтой осол
9. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх
10.Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй аюул, осол

Баяжуулах үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй аюул, осол

1. Гал түймэр. Үүнд:
- ашигт малтмалын өөрөө шаталтаас үүдэлтэй
- гадны нөлөөтэй

2. Хий тоосны тэсрэлт
3. Технологийн холбогдолтой осол 
4. Химийн бодисд хордох
5. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх
6. Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй аюул, осол



Хавсралт 2.
АЮУЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

№

Тус уурхай, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад өмнө нь 
тохиолдож байсан аюул 
ослын түүх

Үр дагавар

Аюулын 
давтамж

Нөлөөлсө
н хүчин 
зүйл

Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 
хэмжээ

Аюулын 
зэрэглэл

Нас барсан
болон 
гэмтэж 
бэртсэн 
хүний тоо

Эд 
материалын 
хохирол,

 сая. төг

Байгаль 
орчинд 
учруулсан
хохирол, 
сая. төг

1.

№

Гадаад орны болон адил 
төстэй уурхай, үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгж байгууллагад 
тохиолдож байсан аюул, 
ослын түүх

Үр дагавар

Аюулын 
давтамж

Нөлөөлсө
н хүчин 
зүйл

Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 
хэмжээ

Аюулын 
зэрэглэл

Нас барсан 
болон 
гэмтэж 
бэртсэн 
хүний тоо

Эд
материалын

хохирол,

     сая төг

Байгаль 
орчинд 
учруулсан
хохирол, 
сая. төг

1.

№

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам, 
стандарт, норм, нормативын 
шаардлага хангаагүйгээс үүдэлтэй 
болзошгүй аюул, осол

Болзошгүй 
хор хохирол

Эмзэг байдал Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 

Магадлал Аюулын 
зэрэглэл



хэмжээ

1.

№ Техник, эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулах, барьж байгуулах үе 
шатанд авч үзсэн аюул, осол

Болзошгүй 
хор хохирол

Эмзэг байдал Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 
хэмжээ

Магадлал Аюулын 
зэрэглэл

1.

№ Байгалийн гаралтай болзошгүй 
аюул, осол

Болзошгүй 
хор хохирол

Эмзэг байдал Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 
хэмжээ

Магадлал Аюулын 
зэрэглэл

1.



№ Уурхай, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хийсэн үзлэгээр
илэрсэн аюул, осол

Болзошгүй 
хор хохирол

Эмзэг 
байдал

Урьдчилан
сэргийлэх 
арга 
хэмжээ

Магадлал Аюулын 
зэрэглэл

1.

Хавсралт 3.

ЭМЗЭГ БАЙДАЛ

Болзошгүй аюул осол тус бүрээр эмзэг байдлыг тодорхойлно.

Аюулын нэр .........................

№

Тохиолдсон аюул, ослын хор 
уршгийг даамжруулж болзошгүй 
нөхцөл, байдал Үнэлэлт Аюул, осол 

үүсэх 

Нөлөөллийн 
коэффициен
т



магадлал (0,91-0,99)

1. Уурхай, аж ахуйн нэгж, байгууллагын
барилга, байгууламжийн техникийн 
нөхцөл, газар хөдлөлтөд 
тэсвэрлэлтийн үнэлгээ

2. Үерээс хамгаалах байгууламж, суваг,
далан, шуудуу

3. Газар (барилга, байгууламжийн нөөц
гарц) зохион байгуулалт, төлөвлөлт

4. Ашиглаж буй техник, технологи

5. Зарлан мэдээллийн систем

6. Ажлын байрны физик, химийн хүчин 
зүйлийг тодорхойлох хэмжилт, 
хяналтын багаж, тоног төхөөрөмж

6. Хүний нөөцийн чадавх

7. Бүх төрлийн нөөц

8. Харуул хамгаалалт

9. Дэд бүтэц

10
.

Тухайн аюул, ослын нөлөөллийн 
улмаас хоёрдогч, гуравдагч хор 
хөнөөл үүсэх нөхцөл(инженерийн 
дэд бүтэц эвдрэх, цахилгаан, холбоо



тасрах гэх мэт)

11. Орон нутгийн байгаль, цаг уурын 
онцлог

Хавсралт 4.

ЧАДАВХИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Болзошгүй аюул осол тус бүрээр чадавхийг тодорхойлно.

Аюулын нэр .........................



№

Үзүүлэлт Үнэлэлт Нөлөөллийн 
коэффициен
т

(1.01-1.19)

1. Гамшгаас хамгаалах хууль, 
тогтоомж, эрх зүйн актуудыг 
мөрдөж байгаа байдал

2. Тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн 
аюултай болон хортой хүчин 
зүйлийн стандартын шаардлага, 
норм, норматив, үйлдвэр, уурхайн 
аюулгүй ажиллагааны дүрэм, 
ашиглагдаж буй тоног 
төхөөрөмжийн стандартыг мөрдөж 
буй байдал

3. Гамшиг, аюул, осол тохиолдсон үед
нөхцөл байдлыг үнэлж, шийдвэр 
гарган өөрсдийн хүч хэрэгслийг 
ашиглах чадвар

3. Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, 
бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн үүрэг
гүйцэтгэх чадавх

4. Гамшиг осол тохиолдсон үед 
онцгой байдлын байгууллага, 
мэргэжлийн бусад байгууллагатай 



хамтран ажиллах боломж

4. Гамшгийн аюулыг бууруулах 
талаар авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, сургалт, сурталчилгаа

5. Гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэх 
систем

6. Шаардлагатай нөөц



Хавсралт 5.
ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

№ Аюул № Орчны шинжилгээ Үр 
дагавар

Магадла
л

Эрсдэл Хувийн 
жин

1.

Нийт эрсдэл

2.

Нийт эрсдэл

3.

Нийт эрсдэл
ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ




	Хавсралт 3.
	ЭМЗЭГ БАЙДАЛ
	Болзошгүй аюул осол тус бүрээр эмзэг байдлыг тодорхойлно.
	Аюулын нэр .........................
	Болзошгүй аюул осол тус бүрээр чадавхийг тодорхойлно.
	Аюулын нэр .........................

